Ulubieńcy września 2018
Jesień to nie jest moja ulubiona pora
roku, dlatego wieczory spędzałam głównie
oglądając seriale oraz pracując nad
ebookiem jesiennym dla Was. Na blogu
pojawiło się jednak kilkanaście nowych
wpisów.
Przepisy :
biszkoptowe ciasto ze śliwkami
omlet ze śliwkami dutch baby

Kulinarne Trójmiasto:
najlepszy ramen w Trójmieście – Meso Ramen
Fiesta Friends w Marmolada Chleb i Kawa
Piwnica Rajców – browar restauracyjny

Podróże:
gdzie jeść na Helu – restauracja Checz
gęsina w Iławie – Gęsia Chata
najlepsza winiarania na Zakynthos
najlepsze pstrągi nad Zaporą Mylof
restauracja Monka w Toruniu.

Ulubieńcy września 2018

Mój jesienny ebook

Nie mogło zabraknąć mojego pierwszego ebooka z jesiennymi
przepisami w ulubieńcach miesiącach. Przypomnę, że wystarczy
zapisać się na newsletter i ebook trafi w Wasze ręce.

Twój email
Imię
Seriale i filmy
Ozark sezon 2 – obejrzeliśmy w kilka dni cały sezon, jeden
odcinek za drugim, bardzo mroczny i wciągający. Ciekawie
pokazane relacje między bohaterami. Sezon 2 dla mnie lepszy

niż 1.
Telefonistki sezon 3 – uwielbiam, za klimat, za stroje, za
aktorki, za kolorowe szminki na ustach, za fabułę – intrygi,
miłość, zdrady, rozpacz. Wciągnęłam w 2 dni i nie mogę
doczekać się już kolejnego sezonu!
Atypowy sezon 2 – problemy rodzinne, problemy nastoletnie i
autyzm w tle. Nie jest mój ulubiony serial, ale ciekawy ze
względu na zachowania osób chorujących na autyzm, ich
postrzeganie świata jest zupełnie inne niż nasze.
Mamma mia 2 – na filmie byłam w kinie z przyjaciółką i cóż
mogę powiedzieć, piękny musical – romantyczny, wzruszający i
wesoły zarazem. Sophie poznaje historie miłosne mamy od
podszewki. W tle piosenki Abby i „greckie krajobrazy” tak
bliskie mojemu sercu (film kręcono w Chorwacji).
Muzyka
Po obejrzeniu filmu Mamma Mia w mojej głowie wciąż siedziały
piosenki z tej produkcji, więc jak chcecie sobie poprawić
humor to posłuchajcie soundtracku.
Savoir-vivre
Jeżeli tak jak ja lubicie jeść w restauracjach to polecam
obejrzeć filmik Oli, w której rzetelnie opowiada „co zrobić z
serwetką przy stole”.
Makijaż po śląsku
Bardzo lubię kanał Karoliny, ale ten film rozbawił mnie do łez
:).
Nowe buty

Tak, tak – czas się przyznać – jestem butomaniaczką i tym
razem kupiłam piękne lakierowane trzewiczki na jesień w
Lasockim (ale korzystając z 40% rabatu
).
Wizyta na dyniowej farmie

Wyświetl ten post na Instagramie.

Wczoraj robiłam sesję rodzinną w takim ładnym miejscu. Nie mogłam się
oprzeć i też poprosiłam o zdjęcie w otoczeniu dyń. Udało mi się też kupić
baby białe dynie. To był udany dzień, na dzisiaj zapowiada się lenistwo!
#dyniowelove #dusiowakuchnia #blogerka #panifotograf #dynie #pumpkinfarm
#sielsko #polishblogger #krata #sinsay #pumpkinlove #plener #photograph
#rotmanka
Post udostępniony przez Klaudia Sroczyńska (@dusiowakuchnia) Wrz 30, 2018 o
12:43 PDT

To by było na tyle!
P.S.
Zapisz się do mojej grupy na fb „gdzie dobrze zjeść w
Trójmieście” – klik.
Zobacz też zmontowany przeze mnie vlog z Torunia:

